NYILATKOZAT SZÁMHORDOZÁSI IGÉNYRŐL
SZÁMHORDOZÁSI IGÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGHATALMAZÁS ÉS SZERZŐDÉS
FELMONDÁS
Nyilatkozat
 Nyilatkozom arról, hogy a hordozni kívánt hívószám tekintetében jelenlegi szolgáltatómnál számhordozást
kizáró feltétel (az átadó szolgáltatóval szembeni több mint 30 napja lejárt számlatartozás) nem áll fenn, a
hordozni kívánt hívószámmal rendelkezni jogosult vagyok.
 Tudomásul veszem, hogy az Előfizetői (SIM) kártya aktiválása a számhordozási folyamat időablakában fog
megtörténni (a választott hordozás napján hétköznap este 20-22h között), melynek következ ményeként a
szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet.



Tudomásul veszem, hogy:












a hangposta üzenetek nem vihetők át;
számátadáskor az átadó szolgáltatónál volt korábbi előfizetés megszűni k, az előre fizetett csomag
esetén az azon esetlegesen fennmaradt egyenleget az előfizető korábbi szolgáltatójától a szerződés
megszűnését követő 1 éven belül visszaigényelheti
az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész
az átadó szolgáltató által kedvez ménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor
használható a Magyar Telekom Nyrt. hálózatában, ha a kedvez mény nélküli ellenértékét az előfizető
kiegyenlítette és ezt követően az átadó szolgáltató a hálózati zárat feloldotta,
az átadó szolgáltatónál a számhordozás teljesülése esetén hűségidőhöz kötött, kedvez ményes
készülékvásárláshoz kapcsolódóan lejárt számlatartozásom keletkezhet, amely tartozást 8
munkanapon belül kötelességem rendezni az átadó szolgáltató felé.

A Magyar Telekom Nyrt. a hívószám hordozásának az átadó szolgáltató általi engedélyezéséről/elutas ításáról,
a fenti hívószámra SMS értes ítést küld.
Amennyiben a jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg elfogadom a Magyar Telekom Nyrt. kedvez ményes
készülékajánlatát, úgy fenti hívószá mra kötött előfizetői szerződés megállapodás kötbér kikötéséről részében
meghatározott mértékű kötbér megfizetésére akkor is köteles vagyok, amennyiben a számhordozás meghiúsul,
illetőleg az Előfizetői Szerződés nekem felróható okból nem lép hatályba.
A kötbérfizetési kötelezettség beállta esetén a jelen nyilatkozatom tartozáselis merő nyilatkozatnak minősül, ami
az esetleges behajtási eljárás során felhasználható.

Meghatalm azás







Tekintettel arra a tényre, hogy számhordozási jogosultságommal élve a Magyar Telekom Nyrt-vel mobil
szolgáltatás igénybevételére Előfizetői szerződést kívánok kötni, kérem az átadó Szolgáltatót hogy a
számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges adataimat közvetlenül a Meghatalmazott felé igazolja.
Ezúttal meghatalmazom a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a számhordozási eljárásban az Átadó szolgáltatóval az
előfizetői szerződés megszűnéséhez, valamint a számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges
valamennyi, jogszabály által meghatározott adatot megis mer je és kezelje.
Amennyiben az Átadó szolgáltató és a Magyar Telekom Nyrt közötti megállapodás ezt lehetővé teszi, abban az
esetben jelen meghatalmazás kiterjed arra, hogy a Magyar Telekom Nyrt., az átadó szolgáltatónál maradt
esetlegesen fennálló előfizetői jogviszonyommal kapcsolatos tartozások tényét, azok összegét, a hozzájuk
kapcsolódó számlázási adatokat is megis merje, kezelje és egyeztesse a mobil távközlési szolgáltatók és az
érintett hatóságok előtt a számhordozás lebonyolítása ügyében, valamint a képviseletre vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályok szerint és azok keretei között engem teljes jogkörrel képviseljen.
Jelen aláírásommal a fent megjelölt hordozni kívánt sz ámra vonatkozó, Átadó szolgáltatónál hatályban lévő
előfizetői szerződésemet, a Meghatalmazottal egyeztetett, számátadási időablak végével azonos időpontra
felmondom abban az esetben, ha a számhordozási kérelem s ikeresen megvalósul. Az Átadó szolgáltató
választott időablak időpontjáról történő értesítésével a Magyar Telekom Nyrt-t bízom meg.

